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23
การด้แลรักษาภาวะหัวใจล�มิเหลว 
ในผู้้�ป่วยท้�ม้ิโรคปอดอ่ดกั�นเร้�อรัง

เป็นโรคร�วมิ
(Heart failure management 
in patient with heart failure 

and chronic obstructive 
pulmonary disease)

โสวิชีญิา	ปานที่อง	

สิที่ธิิน้นท์ี่	แตังจุ้้ย

เอกราชี	อริยะช้ียพิาณิชีย์

 ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure หรือ HF) และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (chronic obstructive 

pulmonary disease หรือ COPD) เป็ินภาวะเรื�อรังท่�อันติรายของ 2 อวัยวะสุำาคั์ญิในร่างกาย คื์อหัวใจ

และปิอด์ แม้ค์วามผิู้ด์ปิกติิทั�ง 2 จะสุามารถึป้ิองกันและรักษาได้์ แต่ิ (สุ่วนใหญ่ิ) ไม่สุามารถึทำาให้หายขาด์

ได้์ จึงสุ่งผู้ลกระทบกับผู้้้ป่ิวยเป็ินอย่างมาก ทั�งค์วามเสุ่�ยงต่ิอ การนอนโรงพยาบาล การเสุ่ยช่ัวิติ และ

การเสืุ�อมของคุ์ณภาพช่ัวิติ 

  ในปัิจจุบัน เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของอายุเฉัล่�ยของปิระชัากร (สัุงค์มสุ้งวัย) และการพัฒินา

ทางการแพทย์ การสุาธ์ารณสุุขท่�ด่์ขึ�น โด์ยเฉัพาะในสุ่วนท่�เก่�ยวข้องกับการด้์แลภาวะวิกฤติิและฉุักเฉิัน

ทางหัวใจ จึงทำาให้อุบัติิการณ์ และค์วามชุักของภาวะหัวใจล้มเหลวสุ้งขึ�น(1)
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 ในบทค์วามน่�ผู้้้เข่ยนจึงม่ค์วามปิระสุงค์์ ท่�จะรวบรวมข้อม้ลท่�สุำาคั์ญิ ได้์แก่ ค์ำาจำากัด์ค์วาม การ

วินิจฉััย และการด้์แลรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย โด์ยให้ค์วามสุำาคั์ญิ

กับเนื�อหาในสุ่วนของการด้์แลรักษา HF ท่�อาจแติกต่ิางจากการรกัษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ไม่ม่โรค์

ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วม และแนะแนวทางการใช้ัยากลุ่ม beta blocker ในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�

1. ภาวะหัวใจลั้มเหลัวแลัะโรคร่วม
 ในการด้์แลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น การวินิจฉััยและด้์แลโรค์ร่วมม่ค์วามสุำาคั์ญิอย่างยิ�ง บาง

ค์รั�งสุ่งผู้ลโด์ยติรง เช่ัน โรค์ร่วมเหล่านั�นเป็ินสุาเหตุิของภาวะหัวใจล้มเหลว ได้์แก่ โรค์หลอด์เลือด์หัวใจ 

โรค์ลิ�นหัวใจ หรือ ค์วามผิู้ด์ปิกติิของต่ิอมไร้ท่อชันิด์ต่ิางๆ

 บางค์รั�งอาจสุ่งผู้ลต่ิอการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เช่ัน ข้อพึง ระวังการใช้ัยากลุ่ม renin angio-

tensin aldosterone system blockage ในผู้้้ป่ิวยบางรายท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของไติอย่างรุนแรง หรือการ

ใช้ัยากลุ่ม beta blocker ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ทางระบบทางเดิ์นหายใจ (ร้ปิท่� 1)

รูปท่ี่�	1. โรค์ร่วมท่�สุำาคั์ญิในภาวะหัวใจล้มเหลว (ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102(4):508-12)

CKD, chronic kidney disease; HF, heart failure; PH, pulmonary hypertension

 ค์วามชุักของโรค์ร่วมต่ิางๆ นั�น ม่ค์วามแติกต่ิางกันขึ�นกับกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ศึกษา

รวบรวมข้อม้ล และเกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์ร่วมเหล่านั�น ข้อม้ลจากการศึกษาในร้ปิแบบ registry สุามารถึ

สุรุปิได้์ ติามติารางท่� 1.(2)
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ตัารางท่ี่�	1. ค์วามชุักของโรค์ร่วมต่ิางๆ ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว (ดั์ด์แปิลงจาก J Am Coll Cardiol. 

2014 Dec 2;64(21):2281-93.)

ADHERE	
Registry1

GWTG
Registry2

Reduced Preserved Reduced Preserved

N 25,865 26,322 55,083 40,354

อายุ, ปีิ 70±14 74±13 70 (58-80) 78 (67-85)

เพศหญิิง 40% 62% 36% 63%

ผลิการตัรวจ้ที่างห้องปฏิิบ้ติัการ

Hemoglobin g/dL - - 12.4 (11-13.8) 11.5 (10.2-12.9)

Cr, mg/dL 1.6±1.3 1.7±1.5 1.3 (1-1.18) 1.3 (1-1.19)

โรคร�วม

COPD or asthma 27% 31% 27% 33%

Renal insufficiency 26% 26% 48% 52%

ภาวะซ่ึ่ด์ - - 14% 22%

เบาหวาน 40% 45% 40% 46%

ภาวะอ้วน - - 25% 33%

หมายเหตุิ
 - ADHERE Registry: The Acute Decompensated HEart Failure National Registry 

 - GWTG-Registry: Get With The Guideline Registry

2. โรคปัอดอุดกั�นเร้�อรัง 
 โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เป็ินหนึ�งในโรค์เรื�อรังของระบบทางเดิ์นหายใจท่�พบได้์บ่อย โด์ยเป็ินโรค์ท่�

ม่พยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ (pathogenesis) ท่�ซัึ่บซ้ึ่อน ซึึ่�งสุาเหตุิของค์วามผิู้ด์ปิกติิมักเริ�มต้ินจากการได้์รับสุาร

หรืออนุภาค์ท่�เป็ินพิษในปิริมาณท่�มากพอ ในผู้้้ป่ิวยสุ่วนมากเกิด์จากการสุ้บบุหร่�จำานวนมากเป็ินเวลานาน 

มลภาวะทางอากาศก็อาจเป็ินสุาเหตุิได้์เช่ันกัน ในผู้้้ป่ิวยบางรายอาจพบว่าม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิท่�การเจริญิ

เติิบโติของปิอด์ในช่ัวงพัฒินาการ

 พยาธิ์สุภาพ (pathology) ท่�สุำาคั์ญิของโรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรัง คื์อการม่การจำากัด์ของการไหลของ

อากาศ (airflow limitation) ภายในทางเดิ์นหายใจ ซึึ่�งเป็ินอย่้ติลอด์เวลา นอกจากการจำากัด์ของการไหล

ของอากาศภายในทางเดิ์นหายใจแล้ว ปัิจจัยอื�นท่�เป็ินพยาธิ์สุภาพร่วมท่�สุำาคั์ญิของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

เช่ัน(3, 4)
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- การม่ลมค์งค้์างอย่้ในถุึงลมปิอด์หลังการหายใจออกสุุด์ (lung hyperinflation) จนทำาให้ปิอด์

ขยายมากกว่าปิกติิ 

- การทำาลายเนื�อปิอด์ จนถุึงลมปิอด์ม่ลักษณะเป็ินถุึงลมท่�โป่ิงพอง (emphysema) นำาไปิสุ่้การ

สุ้ญิเสุ่ยค์วามสุามารถึในการหด์-ขยายตัิวของปิอด์ และสุ้ญิเสุ่ยค์วามสุามารถึในการ

แลกเปิล่�ยนก๊าซึ่

- ภาวะออกซิึ่เจนในเลือด์ติำ�า (hypoxemia) ซึึ่�งนำาไปิสุ่้การหด์ตัิวของหลอด์เลือด์ภายในปิอด์ 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลให้ค์วามดั์นโลหิติปิอด์สุ้งขึ�น (pulmonary hypertension) 

 การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เริ�มจากอาการของผู้้้ป่ิวย ซึึ่�งคื์ออาการหายใจเหนื�อย จาก

พยาธิ์สุภาพของปิอด์ท่�ม่การจำากัด์ของการไหลของอากาศและแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยต้ิองใช้ัแรง

มากขึ�นในการหายใจแต่ิละค์รั�ง อาการอื�นท่�มักพบ ได้์แก่ ไอเรื�อรัง ม่เสุมหะ ออกกำาลังกายหรือออกแรง

ได้์ลด์ลง 

 อาการของผู้้้ป่ิวยในกลุ่มน่�มักจะไม่จำาเพาะ อาการเหนื�อยบางค์รั�ง อาจพบว่าม่อาการเหนื�อย

ในทา่นอน (เนื�องจากการท่�ต้ิองใช้ักระบังลมในการหายใจมากขึ�น ค์ล้ายอาการท่�พบในผู้้ป่้ิวยภาวะหวัใจ

ล้มเหลว) หรือกลับกันหากโรค์อย่้ในระยะสุงบ ก็อาจม่อาการไม่มาก และอาจติรวจร่างกายไม่พบค์วามผิู้ด์

ปิกติิใด์ๆ ได้์ 

 อาการแสุด์งท่�อาจพบได้์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เช่ัน 

- Increased anterior-posterior diameter of chest wall (“barrel chest”)

- Decrease diaphragmatic excursion

- Hyperresonance on percussion

- Decrease breath sounds

- Increase expiratory phase

- Rhonchi and wheezing

 การติรวจเพิ�มเติิมด้์วยการติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ (pulmonary function test) ม่ค์วามสุำาคั์ญิ

ในการวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ยจะติรวจพบว่าม่อัติราสุ่วนระหว่างปิริมาติรของอากาศท่�เป่ิาออก

อย่างเร็วแรงในวินาท่ท่� 1 (forced expiratory volume in 1 second หรือ FEV1) ต่ิอปิริมาติรของอากาศ

ท่�เป่ิาออกมาอย่างเร็วแรงได้์มากท่�สุุด์ (forced vital capacity หรือ FVC) โด์ยสัุด์สุ่วนดั์งกล่าว (FEV1/FVC) 

ท่�นอ้ยกว่า 0.7 ใช้ัในการวินจิฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และลักษณะของการจำากัด์ของการไหลของอากาศ

ภายในทางเดิ์นหายใจ (obstructive pattern) ดั์งกล่าว ต้ิองไม่เปิล่�ยนแปิลงจนกลับเป็ินปิกติิ เมื�อได้์พ่น

ยาขยายหลอด์ลมในขนาด์ท่�พอเหมาะเเล้ว(3)

 การติรวจเพิ�มเติิมอื�นๆ ท่�อาจใช้ัสุนับสุนุนโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง ได้์แก่ การถ่ึายภาพรังสุ่ปิอด์/

เอกซึ่เรย์ปิอด์ โด์ยลักษณะผิู้ด์ปิกติิท่� ได้์แก่ กระบังลมแบนราบลง หรือพบว่าช่ัองว่างของอากาศบริเวณ

หลังกระด้์กหน้าอกม่ขนาด์ใหญิ่ขึ�นกว่าปิกติิ ซึึ่�งลักษณะทั�งสุองอย่างเกิด์จากการท่�ม่อากาศค์้างในชั่อง

ปิอด์มากขึ�น 
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 การติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง เป็ินการติรวจท่�ม่ปิระโยชัน์ นอกจาก

ช่ัวยในการวินจิฉััยแล้ว ยังใช้ัปิระเมินค์วามรุนแรงของการจำากัด์การไหลของอากาศได้์อ่กด้์วย โด์ยด้์จาก

ปิริมาติรของอากาศท่�เป่ิาออกอย่างเร็วแรงในวินาท่ท่� 1 (FEV1) (ติาราง 2.)

ตัารางท่ี่�	2. ค์วามรุนแรงของ COPD แบ่งติามการติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง 3.)

FEV1	หล้ิงจ้ากได้

ยาขยายหลิอดลิม
ระด้บความรุนแรง

FEV1 ≥80% GOLD 1 (อาการน้อย)

50% ≤ FEV1 <80% GOLD 2 (อาการปิานกลาง)

30% ≤ FEV1 <50% GOLD 3 (อาการรุนแรง)

FEV1 <30% GOLD 4 (อาการรุนเเรงมาก)

หมายเหตุิ: FEV1: Forced expiratory volume in 1 second; GOLD: The Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease

 ยังม่อ่กวิธ่์ในการใช้ัการแบง่กลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์ COPD คื์อการแบง่โด์ยอาศยัค์วามรนุแรงของอาการ 

ร่วมกับปิระวัติิค์วามถ่ึ�ของการกำาเริบของ COPD โด์ยค์วามรุนแรงของอาการจะปิระเมินโด์ยใช้ั 

1. แบบสุอบถึาม mMRC (modified British medical research council dyspnea scale) เป็ิน

แบบสุอบถึามท่�ปิระเมินการเสุ่ยค์วามสุามารถึเนื�องมาจากอาการหอบเหนื�อยของผู้้้ป่ิวย (ไม่

ได้์ปิระเมินคุ์ณภาพช่ัวิติด้์านอื�นๆ) (ติารางท่� 3)

2. แบบปิระเมิน CAT (COPD assessment test) ซึึ่�งวัด์คุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง เป็ินการปิระเมินอาการ ค์วามสุามารถึในการปิระกอบกิจวัติรปิระจำาวัน ค์วามร้้สึุกด่์ 

และค์วามมั�นใจของตินเอง ทั�งหมด์ 8 ข้อ (ติารางท่� 4.)

 แล้วแบ่งผู้้้ป่ิวยเป็ิน GOLD A, GOLD B, GOLD C และ GOLD D (ติาราง 5. แนวทางเวชัปิฏิิบัติิ 

the global initiative for chronic obstructive lung disease หรือ GOLD) โด์ยค์วามรุนแรงของอาการจะ

ปิระเมินโด์ยใช้ั
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ตัารางท่ี่�	 3. แบบสุอบถึาม mMRC เพื�อปิระเมินค์วามรุนแรงของอาการ (modified British medical 

research council dyspnea scale) (ดั์ด์แปิลงจาก BMJ 1960;2:1662)

			mMRC	Grade อาการเหน่�อย

mMRC	Grade	0 ร้้สึุกหายใจหอบเหนื�อยขณะออกกำาลังกายอย่างหนักเท่านั�น

mMRC	Grade	1 หายใจหอบเมื�อเดิ์นอย่างเร่งร่บบนพื�นราบ หรือเมื�อเดิ์นขึ�นท่�สุ้งชััน

mMRC	Grade	2
เดิ์นบนพื�นราบได้์ช้ัากว่าค์นอื�นท่�อย่้ในวัยเด่์ยวกัน เพราะหอบเหนื�อย หรือต้ิอง
หยุด์เพื�อหายใจ เมื�อเดิ์นติามปิกติิบนพื�นราบ

mMRC	Grade	3
ต้ิองหยุด์เพื�อหายใจ หลังจากเดิ์นได้์ปิระมาณ 100 เมติร หรือหลังจากเดิ์นได้์
สัุกพักบนพื�นราบ

mMRC	Grade	4
หายใจหอบมากเกินกว่าท่�จะออกจากบ้าน หรือหอบมากขณะแต่ิงตัิว หรือ
เปิล่�ยนเค์รื�องเเต่ิงตัิว

ตัารางท่ี่�	4. แบบปิระเมิน CAT (COPD assessment test)
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ตัารางท่ี่�	5. การแบ่งกลุ่มผู้้้ป่ิวยโรค์ COPD โด์ยอาศัยค์วามรุนแรงของอาการ ร่วมกับปิระวัติิค์วามถ่ึ�ของ

การกำาเริบของ COPD ติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิง 3.)

GOLD	group อาการกำาเริบ

ตั�อปี

การเข้าโรงพิยาบาลิ

ตั�อปี

mMRC CAT

A 0-1 0 0-1 <10

B 0-1 0 ≥2 ≥10

C ≥2 ≥1 0-1 <10

D ≥2 ≥1 ≥2 ≥10

หรือ

อาการกำาเริบ	แลิะ

การเข้าโรงพิยาบาลิตั�อปี

อาการน้อย

mMRC	0-1

CAT	<10

อาการมาก

mMRC	≥2

CAT	≥10

≥2	คร้�ง	หร่อ	ต้ัองเข้า	รพิ.	≥1	คร้�ง C D

0-1	คร้�ง	แลิะ	ไม�ต้ัองเข้า	รพิ. A B

 

3. ภาวะหัวใจลั้มเหลัว 
 ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็ินกลุ่มของอาการทางค์ลินิกท่�เกิด์จากค์วามผิู้ด์ปิกติิทางโค์รงสุร้าง หรือ

การทำางานของหัวใจ แล้วม่ผู้ลให้ปิริมาณเลือด์ท่�ออกจากหัวใจลด์ลง ทำาให้ให้เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ 

ของร่างกายได์ไ้ม่เต็ิมปิระสุทิธิ์ภาพ โด์ยเฉัพาะในขณะท่�ทำากิจกรรมติา่งๆ หรอืออกกำาลังกาย (1)  ม่อาการ

สุำาคั์ญิท่�พบได้์บ่อย คื์ออาการเหนื�อย หายใจไม่อิ�ม ไม่สุามารถึในการทำากิจกรรมท่�เค์ยทำาได์้ หรือ

อาการบวม

 อาการต่ิางๆ ของภาวะหัวใจล้มเหลว สุามารถึแบ่งออกเป็ิน 2 กลุ่ม คื์อ

 1. อาการท่�เกิด์จากการคั์�งของสุารนำ�าในร่างกาย จะทำาให้ม่อาการติา่งๆ ดั์งต่ิอไปิน่� ได้์แก่ อาการ

เหนื�อย, นอนราบไม่ได้์, ต้ิองลุกมาหอบเหนื�อยในเวลากลางคื์น, นำ�าหนักตัิวเพิ�ม, แขน-ขาบวม หรือท้องโติ 

ซึึ่�งเกิด์จากการม่นำ�าในช่ัองท้อง

 2. อาการท่�เกิด์จากภาวะท่�อวัยวะต่ิางๆ ได้์รับเลือด์ไม่เพ่ยงพอ ได้์แก่ อาหารเหนื�อย, อ่อนเพล่ย, 

มือเท้าเย็น, หน้ามืด์ บางค์รั�งหมด์สุติิ อิ�มง่าย อาจจะม่ภาวะหัวใจเต้ินเร็วร่วมด้์วย
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 การติรวจร่างกายท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว เช่ัน

- Elevated internal jugular venous pressure

- Rales หรือ crepitations

- Ascites

- Edema

- Cold skins

 การวินิจฉััยภาวะหัวใจล้มเหลวอาศัยการวินิจฉััยทางค์ลินิกเป็ินหลัก กล่าวคื์อ วินิจฉััยจากการ

ท่�ซัึ่กปิระวัติิและติรวจร่างกายแล้ว พบว่าผู้้้ป่ิวยม่อาการและอาการแสุด์งท่�เข้าได้์ ซึึ่�งถืึอว่าท้าทายสุำาหรับ

แพทย์หรืออายุรแพทย์ท่�ด้์แลผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่� เนื�องจากอาการและอาการแสุด์งต่ิางๆ มักไม่ม่ค์วามจำาเพาะ

โด์ยเฉัพาะในรายท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินโรค์ร่วม

 ในทางกลับกันยังไม่ม่การติรวจเพิ�มเติิมใด์ๆ ไม่ว่าจะเป็ิน การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการ การถ่ึาย

ภาพรังสุ่ปิอด์ หรือ การติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยง (echocardiogram) ท่�ใช้ัเป็ินมาติรฐานในการวินิจฉััย

ภาวะ HF แต่ิการติรวจเหล่านั�น มักม่ค์วามจำาเป็ินในการด้์แลผู้้้ป่ิวย และนำามาใช้ัในการช่ัวยปิระเมินแยก

โรค์ หรือเพื�อแยกปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวได้์ 

 ท่�สุำาคั์ญิ การสุ่งติรวจเพิ�มเติิมอาจช่ัวยการหาสุาเหตุิของค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ เช่ัน โรค์หลอด์

เลือด์หัวใจ โรค์กล้ามเนื�อหัวใจพิการ ลิ�นหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ เยื�อหุ้มหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือเเม้กระทั�งจังหวะ

การเต้ินของหัวใจท่�ผิู้ด์ปิกติิ(5)

 ปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลว สุามารถึแบ่งได้์หลายแบบ ดั์งเช่ันแสุด์งติามติารางท่� 6
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ตัารางท่ี่�	 6. การแบ่งปิระเภทภาวะหัวใจล้มเหลวติามวิธ่์ต่ิางๆ (ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 

2019;102:231-9)

การแบ�งประเภที่ของภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวตัาม	ACC/AHA	staging

ACC/AHA	stage	A ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะหัวใจล้มเหลว แต่ิยังไม่ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ

ACC/AHA	stage	B ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ แต่ิยังไม่ม่อาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

ACC/AHA	stage	C ผู้้้ป่ิวยม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจ และเค์ยม่ภาวะหัวใจล้มเหลวมาก่อน

ACC/AHA	stage	D ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่อาการมาก มักม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของอวัยวะระบบต่ิางๆ ร่วมด้์วย 

การแบ�งประเภที่ของภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวตัาม	NYHA	functional	heart

I ไม่ม่ข้อจำากัด์การออกแรง สุามารถึทำากิจกรรมต่ิางๆ ได้์อย่างปิกติิ โด์ยท่�ไม่ม่อาการหอบ
เหนื�อย

II ม่ข้อจำากัด์ในการออกแรงเพ่ยงเล็กน้อย มักม่อาการเหนื�อยเมื�อต้ิองทำากิจกรรมท่�ต้ิองออก
แรงมากๆ 

III ม่ข้อจำากัด์ในการออกแรงมากพอสุมค์วร ม่อาการเหนื�อยหายใจไม่อิ�ม เมื�อต้ิองทำากิจกรรม
ท่�ไม่ต้ิองออกแรงมาก แต่ิไม่ม่อาการขณะพัก 

IV ม่ข้อจำากัด์อย่างมากในการทำากิจกรรม และม่อาการหอบหนื�อยขณะพัก 

การแบ�งตัามความสามารถิในการบ่บต้ัวของห้วใจ้ห้องลิ�างซ้้าย

rEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายน้อยกว่าร้อยละ 40

mrEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวกึ�งปิกติิ
การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายอย่้ในช่ัวงระหว่าง 40-50

pEF	 ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ
การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายมากกว่าเท่ากับร้อยละ 50

Recovery ผู้้้ป่ิวยในกลุ่มภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิท่�ม่ การทำางานของหัวใจห้องล่างซ้ึ่ายด่์ขึ�น 
มากกว่าร้อยละ 50 หลังรักษา

การแบ�งตัามความเร่�อร้ง

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวแบบ
เฉ่ียบพิล้ิน

คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการแย่ลง ค์วามจำาเป็ินท่�จะต้ิองปิระเมิน และให้การรักษาอย่างฉัับพลัน 

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวแบบ
เร่�อร้ง

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่การด์ำาเนินโรค์ค่์อนข้างค์งท่� อาจจะม่หรือไม่ม่อาการก็ได้์

การแบ�งตัามสภาวะการค้�งของนำ�าแลิะภาวะท่ี่�เล่ิอดไปเล่ิ�ยงส�วนตั�างๆ

Wet ภาวะท่�ม่การคั์�งของนำ�าในร่างกาย

Dry ปิริมาณนำ�าในหลอด์เลือด์ของร่างกายอย่้ในเกณฑ์์พอด่์ 

Cold	 ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ได้์ไม่ด่์ 

Warm	 ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ได้์เป็ินอย่างด่์ 
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4. ปัฏิิสัมพันธ์ระหว่างโรคปัอดอุดกั�นเร้�อรังแลัะภาวะหัวใจลั้มเหลัว
  ปัิจจุบัน ยังไม่ม่ค์ำาอธิ์บายท่�ค์รบถ้ึวนเก่�ยวกับค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและ

ภาวะหัวใจล้มเหลว ทั�งน่�ค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจและหลอด์เลือด์ชันิด์ต่ิางๆ (ซึึ่�งสุามารถึเป็ินสุาเหตุิของ

ภาวะหัวใจล้มเหลวในท่�สุุด์) และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง มักม่ปัิจจัยเสุ่�ยงในการเกิด์โรค์ร่วมกันหลายปัิจจัย 

เช่ัน การสุ้บบุหร่� มลภาวะ อายุท่�เพิ�มขึ�น หรือเศรษฐฐานะท่�ติำ�า 

 ปัิจจัยอาจอธิ์บายพยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ของค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและโรค์

หัวใจชันิด์ต่ิางๆ ได้์แก่ (ร้ปิท่� 2)

 1. กระบวนการอักเสุบท่�เกิด์ขึ�นในร่างกาย (systemic inflammation) ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง จะม่ภาวะการอักเสุบเกิด์ขึ�นภายในปิอด์ ซึึ่�งสุารเหล่าน่�ม่ผู้ลเพิ�มการทำางานของเกร็ด์เลือด์และ

ทำาให้ผู้นังหลอด์เลือด์แด์งแข็งตัิวมากขึ�นซึึ่�งม่ผู้ลให้เพิ�มโอกาสุเกิด์โรค์หัวใจชันิด์ต่ิางๆ(6)

 2. ภาวะท่�ปิอด์ขยายมากกว่าปิกติิ (lung hyperinflation) สุ่งผู้ลให้ค์วามดั์นในระบบหมุนเว่ยน

โลหิติระหว่างหัวใจและปิอด์สุ้งขึ�น ทำาให้หัวใจด้์านขวาเริ�มทำางานได้์เเย่ลง ต่ิอมาหัวใจด้์านซ้ึ่ายจะทำางาน

ได้์แย่ลงติามมา และทา้ยท่�สุุด์จะสุง่ผู้ลใหป้ิริมาณเลอืด์ท่�ออกจากหวัใจต่ิอนาท่ม่ปิรมิาณลด์ลง โด์ยสุาเหติุ

ของปิอด์ขยายมากกว่าปิกติิ เกิด์จาก(7-9)

a. การท่�ม่อากาศค้์างในปิอด์ในช่ัวงหลังจากการหายใจออกสุุด์มากกว่าปิกติิ ซึึ่�งม่สุาเหตุิ

จากการท่�เนื�อปิอด์ถ้ึกทำาลายสุ่งผู้ลให้ปิอด์เสุ่ยค์วามสุามารถึในการหด์ขยาย

b. การท่�ผู้้้ป่ิวยเริ�มหายใจเข้า แม้ว่ายังหายใจออกไม่สุุด์ ทำาให้ปิริมาติรอากาศท่�หายใจเข้า

มากกว่าปิริมาติรอากาศท่�หายใจออก ทำาให้ปิริมาติรอากาศท่�ค์งค้์างสุะสุมมากขึ�นเรื�อยๆ 

ทำาให้ปิระสิุทธิ์ภาพของการหายใจผิู้ด์ปิกติิ

 3. ภาวะพร่องออกซิึ่เจนในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (chronic hypoxemia) ยังผู้ลให้เกิด์การ

เปิล่�ยนแปิลงของหลอด์เลือด์ภายในปิอด์ คื์อหลอด์เลือด์ในปิอด์หด์ตัิว ทำาให้ม่เเรงต้ิานทานในหลอด์

เลือด์ภายในปิอด์สุ้งขึ�น ซึึ่�งม่ผู้ลทำาให้หัวใจห้องล่างขวาแย่ลงและล้มเหลว จากนั�นจะสุ่งผู้ลให้หัวใจห้อง

ล่างซ้ึ่ายทำางานล้มเหลวติามมา  นอกจากน่�ภาวะพร่องออกซิึ่เจนยังม่ผู้ลกับช่ัวง repolarizationในหัวใจ 

ทำาให้ม่ค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์การเต้ินผิู้ด์จังหวะของหัวใจได้์มากขึ�น(10)   

 4. ในทางกลับกัน ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว มักม่หัวใจโติ ใช้ัเนื�อท่�ในช่ัองอกมากขึ�น รวมทั�ง

การม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งภายในปิอด์ (venous congestion) และในเยื�อหุ้มปิอด์ ทำาให้ค์วามสุามารถึในการ

แลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ระหว่างถุึงลม และหลอด์เลือด์ฝ้อยแย่ลงเป็ินอย่างมาก(11)
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รูปท่ี่�	2. ปัิจจัยแสุด์งพยาธิ์สุภาพกำาเนิด์ระหว่างโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและโรค์หัวใจชันิด์ต่ิางๆ 

(ดั์ด์แปิลงจาก Euro Heart J 2013;34:2795-803.)

5. ความชุกของโรคปัอดอุดกั�นเร้�อรังในผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัว
 การปิระเมินค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ปิว่ยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น ม่ค์วามแติกต่ิาง

ในแต่ิละการศึกษาวิจัย เนื�องจากม่ค์วามแติกต่ิางในการเลือกกลุ่มปิระชัากรผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว 

และเกณฑ์์การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง รวมถึึงเค์รื�องมือในการวัด์ 

 อย่างไรก็ติามพบว่า ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวม่แนว

โน้มท่�มากกว่าปิระชัากรทั�วไปิ จากรายงานการศึกษาพบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ปิว่ยท่�

ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว สุ้งถึึง โด์ยเฉัล่�ย ร้อยละ 10-25 (ติารางท่� 7) โด์ยข้อม้ลจากการศึกษาท่�น่าสุนใจ เช่ัน(12)

- พบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวคิ์ด์เป็ินร้อยละ 20 

ซึึ่�งมากกว่ากลุ่มท่�ไม่ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�พบเพ่ยงร้อยละ 13 (p= 0.001) 

- ค์วามสัุมพันธ์์ระหว่างของค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว 

กับอายุ ไม่เป็ินแบบเชิังเสุ้นติรง โด์ยค์วามถ่ึ�จะเพิ�มมากขึ�นจนถึึงอายุ 75 ปีิ หลังจากนั�นจะ

ลด์ลง อาจสุามารถึอธิ์บายจากอัติราการอย่้รอด์ของผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหลังอายุ 75 

ปีิจะลด์ลง หรืออาจเกิด์ได้์จากการท่�แพทย์ติรวจหาโรค์ในค์นท่�อายุเกิน 75 ปีิลด์ลงอ่กด้์วย 

- จากการศึกษาพบว่า ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหรือหอบหืด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจ

ล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ(HFpEF) ม่แนวโน้มจะสุ้งกว่ากลุ่มท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิว

ผิู้ด์ปิกติิ (HFrEF) (ติารางท่� 1.) 
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- ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน (acute heart failure) พบว่าค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์

กั�นเรื�อรัง ตัิ�งเเต่ิร้อยละ 10 ในช่ัวงปีิ 1998 และเพิ�มมากขึ�นในช่ัวงปีิ 2015 คื์อร้อยละ 34-36

ตัารางท่ี่�	7. ค์วามชุักของโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังหรือหอบหืด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว

(ดั์ด์แปิลงจาก Eur J of Heart Fail 2009;11:130-139.)

ชี่�อการศึกษ์า กลิุ�มประชีากรที่่�ศึกษ์า LVEF	(%) ความชีุกของ	COPD	(%)

SOLVD

n = 6797

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤35% 7

ELITE II

n = 3044

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤40% 9

Val-HeFT

n = 5010

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน <40% 13

WATCH

n = 1587

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ≤35% 8

DIAL

n = 1518

กลุ่มผู้้้ปิ่วยในชัุมชัน ไม่กำาหนด์ 8

ACTIV-CHF

n = 319

กลุ่มท่�มา รพ. 

ด์้วยหัวใจล้มเหลว

≤40% 10

OPTIME-CHF

n = 949

กลุ่มท่�มา รพ. 

ด์้วยหัวใจล้มเหลว

<40% 23

NETWORK

n = 1532

ทั�งกลุ่มในชัุมชัน และกลุ่มท่�มา 

รพ. ด์้วยหัวใจล้มเหลว

ไม่กำาหนด์ 7

 

6. Diagnostic challenges
 อย่างท่�ได้์กล่าวไปิข้างต้ิน ผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�องรัง หรือม่ภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น อาจ

มาด้์วยอาการต่ิางๆ ท่�ม่ค์วามค์ล้ายค์ลึงกัน เช่ัน อาการหายใจเหนื�อย ไอ หรือแม้กระทั�งอ่อนเพล่ย และ

จะเห็นได้์ว่าไม่ม่อาการใด์ท่�จำาเพาะกับตัิวโรค์ใด์โรค์หนึ�งเป็ินพิเศษ 
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 สิุ�งท่�ค์วรค์ำานึงถึึง ในการเลือกติรวจเพิ�มเติิมท่�มักใช้ัในการช่ัวยวินิจฉััย เช่ัน(11)

 - การวัด์สุมรรถึภาพปิอด์: การติรวจสุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวยหัวใจล้มเหลวอาจพบว่า

o ม่การจำากัด์การหายใจ (restrictive pattern) ซึึ่�งเกิด์เนื�องจากการท่�ม่ภาวะหัวใจโติเบ่ยด์

ช่ัองอก ร่วมกับการอ่อนเเรงของกล้ามเนื�อท่�ใช้ัในการหายใจ นอกจากน่�ในผู้้้ป่ิวยภาวะ

หัวใจล้มเหลว 

o การอุด์กั�นของทางเดิ์นหายใจ (obstructive pattern) ก็สุามารถึพบได้์ใน ภาวะหัวใจล้มเหลว

เฉ่ัยบพลันโด์ยเกิด์จากเนื�อเยื�อเก่�ยวพันภายในปิอด์บวมมากขึ�นจนไปิกด์ทางเดิ์นหายใจ 

ร่วมกับการท่�พบว่าม่หลอด์ลมฝ้อยติอบสุนองต่ิอสิุ�งกระตุ้ินมากกว่าปิกติิ 

o ม่การแลกเปิล่�ยนก๊าซึ่ระหว่างถุึงลมและหลอด์ลมฝ้อยท่�เเย่ลง เนื�องจากการท่�ม่แรงดั์น

จากหัวใจห้องบนซ้ึ่ายสุ้งขึ�นม่ผู้ลให้ เเรงดั์นของหลอด์เลือด์ฝ้อยในปิอด์สุ้งขึ�นอย่างเรื�อรัง 

จนม่การกระตุ้ินการอักเสุบของเซึ่ลล์บริเวณรอยต่ิอของถุึงลมและหลอด์เลือด์ฝ้อย ทำาให้

รอยต่ิอของถุึงลมและหลอด์เลือด์บริเวณนั�นม่การเปิล่�ยนแปิลงไปิ 

o จากท่�ได้์กล่าวไปิข้างต้ิน ม่โอกาสุท่�ทำาให้ม่การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังสุ้งเกินจริง 

(false positive) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ลการติรวจอาจเปิล่�ยนแปิลง เมื�อ

ติรวจซึ่ำ�าหลังภาวะนำ�าเกิน เช่ัน การได้์รับการรักษาด้์วยยาขับปัิสุสุาวะ

- การติรวจหัวใจด์้วยค์ลื�นเสุ่ยงค์วามถึ่�สุ้ง (echocardiogram): การติรวจหัวใจด์้วยค์ลื�นเสุ่ยง

ค์วามถ่ึ�สุ้งในผู้้้ป่ิวยปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังอาจพบว่า

o การติรวจมักทำาได้์ยากมากขึ�น เนื�องจากการท่�ม่ลมค้์างปิอด์มากขึ�น ซึึ่�งเป็ินตัิวกั�นการ

สุะท้อนของค์ลื�นเสุ่ยงโด์ยพบว่าเมื�อโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินมากขึ�นนั�น จะทำาให้เกิด์

ภาพท่�ไม่ได้์มาติรฐาน ซึึ่�งไม่สุามารถึใช้ัในการวินิจฉััยมากขึ�นติามไปิด้์วย 

o แม้การติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ (cardiac MRI) จะม่การใช้ัทาง clinic 

มากขึ�น แต่ิยังค์งม่ข้อม้ลการศึกษาไม่มากพอ ในการเปิร่ยบเท่ยบข้อด่์ ข้อเสุ่ยเเละ

ค์วามแม่นยำา ท่�เหมือนหรือเเติกต่ิางกันระหว่างการติรวจหัวใจด้์วยค์ลื�นเสุ่ยงค์วามถ่ึ�สุ้ง 

กับการติรวจค์ลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

- Natriuretic peptides ในเลือด์ 

o ในทางค์ลินิก การติรวจระดั์บ BNP หรือ NT-proBNP ม่ปิระโยชัน์ในการช่ัวยวินิจฉััย

ภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้้้ป่ิวยท่�สุงสัุย โด์ยเฉัพาะในขณะท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน 

หรือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบท่�ม่การบ่บตัิวปิกติิ และสุามารถึใช้ัการบ่งบอกพยากรณ์โรค์ 

(prognosis)  

o ในกลุ่มผู้้้ปิว่ยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง พบว่า natriuretic peptides อาจม่ค์า่สุ้งขึ�นได้์ จาก

ภาวะค์วามผิู้ด์ปิกติิของหัวใจชันิด์อื�นๆ เช่ัน ค์วามดั์นโลหิติในปิอด์สุ้ง ภาวะหัวใจห้อง

ล่างขวาล้มเหลว หรือม่โรค์ปิอด์เอง ซึึ่�งอาจพบเป็ินผู้ลบวกลวง ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ภาวะ

หัวใจล้มเหลว (false positive) 
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o การนำา natriuretic peptides มาใช้ัวินิจฉััยภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ร่วมเป็ิน

โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง จะต้ิองทำาด้์วยค์วามระมัด์ระวังเป็ินอย่างมาก

7. แนวทางการรักษาผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัวโดยสรุปั
 การรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�นสุามารถึแบ่งออกได้์เป็ิน การรักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวในระยะเฉ่ัยบพลัน (acute HF) และภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื�อรัง (chronic HF) (ร้ปิท่� 3.)

 - ผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันนั�น เป็ินกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการเหนื�อย บวม อาจม่สุภาพ

การไหลเว่ยนของโลหิติท่�ไม่มั�นค์ง (hemodynamics unstable) ต้ิองได้์รับการรักษาอย่างรวด์เร็ว เร่งด่์วน 

สุ่วนใหญ่ิมักมาท่�ห้องฉุักเฉิัน และได้์รับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน การรักษาจะมุ่งเน้นไปิท่�การทำาให้ผู้้้ป่ิวย

หายจากอาการเหนื�อย ค์วบคุ์มสุภาพการไหลเว่ยนของโลหิติให้ค์งท่� ปิรับสุมดุ์ลของปิริมาณสุารนำ�าใน

ร่างกาย หาสุาเหตุิท่�ทำาให้เกิด์ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันในค์รั�งนั�น 

 - สุ่วนในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรังนั�น คื์อการด้์แลแบบผู้้้ป่ิวยนอก การรักษาในผู้้้ป่ิวยกลุ่ม

น่�มุ่งเน้นไปิท่�การลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ การป้ิองกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การฟ้�นฟ้

สุมรรถึภาพทางกาย (functional capacity) และการพัฒินาคุ์ณภาพช่ัวิติผู้้้ป่ิวย (quality of life) โด์ยเลือก

ใช้ัยาติามการบ่บตัิวของหัวใจห้องล่างซ้ึ่าย ซึึ่�งจะกล่าวต่ิอไปิ

รูปท่ี่�	3. การด้์แล รักษาผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

(ดั์ด์แปิลงจาก J Med Assoc Thai 2019;102:231-9)
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7.1	การร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ิน	

 หลังจากวินิจฉััย ต้ิองพิจารณาเพื�อแบ่งลักษณะผู้้้ป่ิวยเป็ิน 4 แบบ โด์ยแยกติามภาวะนำ�าคั์�งใน

ร่างกายของผู้้้ป่ิวย และภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายว่าปิกติิ หรือไม่ (ร้ปิท่� 4)

รูปท่ี่�	4. แสุด์งลักษณะ 4 แบบของผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

(ดั์ด์แปิลงจากจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)

 - การปิระเมินภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย (congestion) แบ่งเป็ิน ม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย 

(congestion (+), WET) หรือ ไม่ม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย (congestion (-), DRY) กลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่ con-

gestion หรือท่�เร่ยกว่า WET มักจะม่อาการ เช่ัน ภาวะสุารนำ�าคั์�งในปิอด์ (pulmonary congestion), แขน

ขาบวม (peripheral edema), หลอด์เลือด์ด์ำา jugular ท่�ค์อโป่ิงพอง (jugular venous dilatation), ภาวะ

ตัิบโติ (congested hepatomegaly), ภาวะนอนราบไม่ได้์ หรือ ตืิ�นมานั�งหายใจหลังจากนอนหลับ 

(orthopnea/PND) เป็ินต้ิน 

 - การปิระเมินภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกาย (perfusion) ว่าเพ่ยงพอหรือไม่ 

แบ่งเป็ิน เพ่ยงพอ ( no hypoperfusion (-), WARM) หรือ ไม่เพ่ยงพอ (hypoperfusion (+), COLD) กลุ่ม

ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ hypoperfusion หรอืท่�เร่ยกว่า COLD อาจม่อาการด์งัน่� แขนขาเย็น (cold extremities), ปัิสุสุาวะ

ออกน้อย (oliguria), ภาวะสัุบสุน (mental confusion), ภาวะมึนงง (dizziness), ภาวะค์วามต่ิางค์วามดั์น 

systolic และ diastolic แค์บ (narrow pulse pressure) เป็ินต้ิน

 ในขณะเด่์ยวกัน ยังต้ิองพิจารณาหาสิุ�งกระตุ้ินของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน (trigger or 

precipitation factor) ด้์วย ตัิวอย่างเช่ัน 

 1) ภาวะหลอด์เลือด์หัวใจอุด์ตัินเฉ่ัยบพลัน (acute coronary syndrome)

 2) ภาวะหัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะทั�งแบบช้ัาละเร็ว (tachyarrhythmia และ bradyarrhythmia)
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 3) ภาวะค์วามดั์นโลหิติสุ้งผิู้ด์ปิกติิ

 4) การบริโภค์เกลือและสุารนำ�ามากกว่าปิกติิ

 5) การไม่ใช้ัยาอย่างสุมำ�าเสุมอ

 6) ภาวะถุึงลมโป่ิงพองกำาเริบ

 7) หลอด์เลือด์แด์งปิอด์อุด์ตัิน (pulmonary embolism)

 8) ภาวะติิด์เชืั�อ (sepsis)

 9) ยาบางปิระเภท เช่ัน NSAIDs, ยาเค์ม่บำาบัด์ท่�สุ่งผู้ลต่ิอการบ่บตัิวของหัวใจ

 หลังจากการรักษาเบื�องต้ินท่�จำาเป็ิน การรักษาต่ิอไปิจึงเป็ินไปิติามกลุ่มจากการปิระเมินดั์งน่�

 - WARM-DRY กลุ่มน่�ม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ปิกติิ และไม่ม่ภาวะสุาร

นำ�าคั์�งในร่างกาย หากผู้้้ป่ิวยม่อาการเหนื�อยมากขึ�นอย่างเฉ่ัยบพลัน อาจม่สุาเหตุิอื�นท่�ต้ิองสืุบค้์นต่ิอไปิ  

 - WARM-WET เปิน็กลุ่มท่�พบได้์บ่อยท่�สุุด์ โด์ยผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�จะม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ 

ของร่างกายท่�ปิกติิ แต่ิม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย การรักษาจะมุ่งเน้นไปิด้์านการลด์จำานวนเลือด์ท่�ไหล

กลับสุ่้หัวใจ (preload) ด้์วยยาขับปัิสุสุาวะ (diuretic) และการลด์แรงต้ิานการไหลเว่ยนของเลือด์ขณะหัวใจ

บ่บตัิว (afterload) ด้์วยยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) เช่ัน nitroglycerine, isosorbide 

dinitrate, nitroprusside เป็ินต้ิน

 - COLD-WET เป็ินภาวะท่�อันติราย ม่อัติราการติายสุ้งเมื�อเท่ยบกับกลุ่มอื�น (13) เนื�องจากผู้้้ป่ิวย

กลุ่มน่�ม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ผิู้ด์ปิกติิ และม่ภาวะสุารนำ�าคั์�งในร่างกาย อาจเจอ

ร่วมกับ ภาวะ cardiogenic shock ในบางค์รั�งอาจม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิทางการหายใจ จนถึึงภาวะ respirato-

ry failure ร่วมด้์วย มักได้์รับการรักษาในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (ICU) สุำาหรับการเลือกใช้ัยา มักใช้ัยาหลายกลุ่ม

ร่วมกัน เช่ัน ยาขับปัิสุสุาวะ (diuretic), ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) หรือ ยาท่�กระตุ้ิน

การทำางานของหัวใจ (inotrope และ vasopressor) รวมทั�งอาจม่ค์วามจำาเป็ินต้ิองใช้ัเค์รื�องพยุงระบบการ

ไหลเว่บนโลหิติ (mechanical circulatory support) ร่วมด้์วย

 - COLD-DRY กลุ่มน่�จะม่ภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยงสุ่วนต่ิางๆ ของร่างกายท่�ผิู้ด์ปิกติิ แต่ิไม่ม่ภาวะ

สุารนำ�าคั์�งในร่างกาย พบได์้น้อย มักเป็ินผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวระยะรุนแรง การรักษาจะติ่างไปิค์ือ

สุามารถึให้สุารนำ�าได้์ และอาจจำาเป็ินต้ิองพิจารณาการให้สุารกระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจร่วมด้์วย 

7.2	ยาท่ี่�ใช้ีในการร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ิน

 1. ยาขับปัิสุสุาวะทางหลอด์เลือด์ด์ำา (IV diuretics) เช่ัน furosemide ปิริมาณเริ�มต้ินท่�แนะนำา

คื์อ 20-40 มิลลิกรัม ทางหลอด์เลือด์ด์ำา bolus ในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยไม่เค์ยใช้ัยา furosemide แบบรับปิระทาน

อย่้เดิ์ม สุ่วนในกรณ่ท่�ผู้้้ป่ิวยใช้ัยา furosemide แบบรับปิระทานอย่้เดิ์มให้ใช้ัยาฉ่ัด์ปิริมาณ 1 หรือ 2.5 

เท่าของปิริมาณยารับปิระทาน (เช่ัน หากรับปิระทานยา furosemide แบบรับปิระทานอย่้เดิ์มท่�ขนาด์ 

40 mg oral bid ขนาด์ยา furosemide ทางหลอด์เลือด์ด์ำาค์วรม่ปิริมาณเริ�มต้ินท่� 80 mg IV bolus)
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 หากใช้ั furosemide ด้์วยการฉ่ัด์เป็ินค์รั�งๆ (IV bolus dose) แล้วไม่ได้์ผู้ล อาจพิจารณาให้แบบ

ต่ิอเนื�อง (continuous drip) หรือ ใช้ัยาปัิสุาสุาวะกลุ่มอื�นร่วมด้์วย และในขณะรักษาค์วรต้ิองจำากัด์นำ�า

และเกลือท่�ผู้้้ป่ิวยรับปิระทาน 

 2. ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) (ติารางท่� 8.) เช่ัน nitroglycerine, isosorbide 

dinitrate, nitroprusside โด์ยแนะนำาให้ให้ยากลุ่มน่�ได้์ในผู้้้ป่ิวยทั�ง WET-WARM และ WET-COLD ท่�ม่ 

systolic blood pressure มากกว่า 90 มิลลิเมติรปิรอท หรือ mean arterial pressure (MAP) > 65 

มิลลิเมติรปิรอท เพื�อเป็ินการลด์แรงต้ิานการไหลเว่ยนของเลือด์ขณะหัวใจบ่บตัิว (afterload) ทำาให้หัวใจ

ทำางานได้์อย่างม่ปิระสิุทธิ์ภาพมากขึ�น ม่ stroke volume และ cardiac output มากขึ�น

 3. ยากลุ่มกระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจ (inotrope) (ติารางท่� 9.) ท่�ใช้ัเช่ัน dobutamine, milrinone 

ใช้ัในผู้้้ป่ิวยท่�อาการไม่ด่์ขึ�น หลังได้์รับยาขับปัิสุสุาวะ และยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ หรือม่ค์วาม

ดั์นเลือด์ท่�ติำ�า ไม่สุามารถึใช้ัยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ได้์ ยากระตุ้ินการบ่บตัิวของหัวใจ (inotrope) 

สุามารถึเพิ�มปิริมาณเลือด์ท่�บ่บออกจากหัวใจ (cardiac output) และเพิ�มการไหลเว่ยนโลหิติของอวัยวะ

สุ่วนปิลาย (peripheral perfusion) แต่ิการใช้ั inotrope ค์วรม่การติิด์ติามค์ลื�นไฟฟ้าหัวใจและค์วามดั์น

โลหิติอย่างใกล้ชิัด์เนื�องจากอาจเกิด์ภาวะ หัวใจเต้ินผิู้ด์จังหวะ (arrhythmias) หรือ กล้ามเนื�อหัวใจขาด์

เลือด์ได้์

 4. ยาออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ (vasoactive agents) (ติารางท่� 9.) หากภาวะท่�เลือด์ไปิเล่�ยง

สุ่วนต่ิางๆ ของร่างกาย (perfusion) ยังค์งผิู้ด์ปิกติิ หลังได้์ยากระตุ้ินการบ่บของหัวใจ ค์วรพิจารณาให้ยา

ออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ (vasoactive agents) เช่ัน norepinephrine หรือ dopamine เพื�อช่ัวยพยุงการ

ไหลเว่ยนโลหิติไปิยังอวัยวะสุำาคั์ญิให้เพ่ยงพอ หากยังไม่สุามรถึแก้ภาวะหัวใจล้มเหลวได้์ อาจพิจารณา

ผู่้าตัิด์ใสุ่เค์รื�องช่ัวยการสุ้บฉ่ัด์ของหัวใจ (mechanical circulatory support) ในโรงพยาบาลท่�สุามารถึทำาได้์
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ตัารางท่ี่�	8. ยากลุ่มท่�ม่ฤทธิ์�ขยายหลอด์เลือด์ (vasodilator) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลัน

ประเภที่ยา การบริหารยา ข้อควรระว้ง

ยาลิดความด้น	(vasodilator)

Nitroglycerine	
(NTG)

10-20 ไมโค์รกรัม/นาท่
ปิรับเพิ�มถึึง 200 ไมโค์รกรัม/นาท่

ตัิวอย่างการผู้สุมยาและการสัุ�งยา: 
NTG 50 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิติร (vial) ผู้สุม 1:5 โด์ย
ใช้ั
NTG 10 มิลลิลิติร (50 มิลลิกรัม) + 5%D/W 250 
มิลลิลิติร
- IV drip เริ�มท่� 10 ไมโค์รกรัม/นาท่ (3 มิลลิลิติร/
ชัั�วโมง) - ปิรับเพิ�มค์รั�งละ 1.5-3 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง 
ทุก 15 นาท่ 
- ไม่เกิน 60 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

- ไม่ค์วรใช้ัใน RV infarction 
หรือม่ภาวะหัวใจห้องขวาทำางาน
ผิู้ด์ปิกติิ (RV dysfunction)
- อาจทำาให้เกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อ
ค์วามดั์นติำ�า, ปิวด์ศ่รษะ หรือ 
เกิด์ภาวะดื์�อยา หากใช้ัต่ิอเนื�อง
มากกว่า 24 ชัั�วโมง

Nitroprusside	 0.3 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ 
ปิรับเพิ�มถึึง 5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

ตัิวอย่างการผู้สุมยา:
Nitroprusside 50 มิลลิกรัม เป็ินร้ปิแบบผู้งแห้ง เริ�ม
ต้ินผู้สุมผู้งใน 5%D/W 3 มิลลิลิติร จากนั�นผู้สุม 5% 
D/W 250 มิลลิลิติรจะได้์ Nitroprusside 200 
ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ป่ิวยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 0.3 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 18 
ไมโค์รกรัม/นาท่หรือเริ�มท่� 5.4 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

- ต้ิองเก็บให้ห่างจากแสุง ใช้ัถุึง
ด์ำาหรือแผู่้น foil ค์ลุมขวด์นำ�า
เกลือ
- อาจทำาให้เกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงคื์อ 
พิษจาก isocyanide และ ภาวะ 
methemoglobinemia ได้์หากได้์
รับยามากกว่า 10 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/นาท่, ค์วามดั์นติำ�า, 
ปิวด์ศ่รษะ
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ตัารางท่ี่�	 9. ติารางแสุด์งกลุ่มยากระตุ้ินการบ่บของหัวใจ (inotrope) และยาออกฤทธิ์�ต่ิอหลอด์เลือด์ 

(vasoactive agents)

ประเภที่ยา การบริหารยา ข้อควรระว้ง

ยากระตัุ้นการบ่บของห้วใจ้	(inotrope)	

Dobutamine 2-20 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus)
ติัวอย่างการผู้สุมยา:
Dobutamine 250 มิลลิกรัม/20 มิลลิลิติร (1 amp)
ผู้สุม 2:1 โด์ยใชั้ dobutamine 500 มิลลิกรัม (40 มิลลิลิติร) + ผู้สุม 
5%D/W หรือ NSS จนค์รบ 
250 มิลลิลิติร IV drip จะได์้ dobutamine 2000 ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ปิ่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 2 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 120 ไมโค์รกรัม/นาท่ หรือ
เริ�มท่� 3.6 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว 

Dopamine	 3-5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus)
ติัวอย่างการผู้สุมยา:
Dopamine 500 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิติร (1 amp)
ผู้สุม 2:1 โด์ยใชั้ Dopamine 500 มิลลิกรัม (10 มิลลิลิติร) + ผู้สุม 
5%D/W หรือ NSS จนค์รบ 250 มิลลิลิติร IV drip จะได์้ dobutamine 
2000 ไมโค์รกรัม/มิลลิลิติร
การบริหารยาในผู้้้ปิ่วยหนัก 60 กิโลกรัม:
เริ�มยาขนาด์ 3 ไมโค์รกรัม x 60กก./นาท่ = 180 ไมโค์รกรัม/นาท่ หรือ
เริ�มท่� 5.4 มิลลิลิติร/ชัั�วโมง

ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว

Norepinephrine	 0.2-1 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ติ้อง bolus) ภาวะหัวใจเติ้นชั้า
ภาวะอวัยวะสุ่วน
ปิลายขาด์เลือด์Epinephrine	 0.05 – 0.5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ต้ิอง bolus ยกเว้นกรณ่ CPR) 

Milrinone	 Bolus 25–75 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม ใน 10–20 นาท่ 
จากนั�น 0.375-0.75 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

ค์วามด์ันติ�ำา
ภาวะหัวใจเติ้นเร็ว 

ยาออกฤที่ธิิ�ตั�อหลิอดเลิ่อด	(vasoactive	agents)

Dopamine	 > 5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ 

Norepinephrine	 0.2-1 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่

Epinephrine	 0.05 – 0.5 ไมโค์รกรัม/กิโลกรัม/นาท่ (ไม่ต้ิอง bolus ยกเว้นกรณ่ CPR) 
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7.3	การร้กษ์าภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเฉ่ียบพิล้ินในผู้ป่วยท่ี่�ม่โรคร�วมเป็นโรค	COPD	

 การด้์แลผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันท่�ม่โรค์ร่วมเป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังนั�น ไม่ม่ค์ำา

แนะนำาท่�จำาเพาะ และอาจกล่าวโด์ยสุรุปิได้์ว่าค์วรพิจารณารักษาไม่แติกต่ิางจากผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวเฉ่ัยบพลันท่�ไม่เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง สิุ�งท่�อาจต้ิองพิจารณาเป็ินพิเศษ เช่ัน 

- การวินิจฉััยแยกโรค์ของสุาเหตุิอาการเหนื�อย ซึึ่�งบางค์รั�งอาจทำาได้์ยาก หรือแม้แต่ิเกิด์ขึ�นร่วม

กัน คื์อผู้้้ป่ิวยท่�ม่อาการจากทั�งภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันและโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง  

- ภาวะหวัใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลนั ท่�ม่ภาวะผู้้ป่้ิวยท่�ม่ congestion หรอืท่�เร่ยกว่า WET อาจติรวจ

ร่างกายพบ cardiac wheezing ได้์ 

- อาจต้ิองใช้ัออกซิึ่เจนช่ัวย โด์ยจะเริ�มให้ออกซิึ่เจนในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่ออกซิึ่เจนในเลือด์ติำ�ากว่า

ร้อยละ 90 (O2 sat < 90% หรือ PaO2 < 60 มิลลิเมติรปิรอท)

- การใช้ั CPAP อาจช่ัวยลด์ work load จากการหายใจ และค์วามเสุ่�ยงจากการ intubation 

- ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ active wheezing อาจพิจารณา ลด์ หรือ หยุด์ยากลุ่ม beta blocker ไปิก่อน ดั์ง

จะได้์กล่าวต่ิอไปิ

7.4	การร้กษ์าผู้ป่วยภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิวเร่�อร้ง

 หลังจากรักษาผู้้้ป่ิวยจนพ้นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉ่ัยบพลันแล้ว เพื�อลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ อัติรา

การนอนโรงพยาบาลซึ่ำ�า และเพื�อเพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติของผู้้้ป่ิวย ต้ิองพิจารณาใช้ัยากลุ่มต่ิางๆ โด์ยเลือก

ติามปิระเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรังท่�แบ่งติามอัติราการบ่บตัิวของหัวใจห้องล่างซ้ึ่าย

 ยากลุ่มต่ิางๆ ท่�เลือกใช้ั หวังออกฤทธิ์�ในการยับยั�งวงจรอุบาทว์ของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื�อรัง 

โด์ยหยุด์ยั�ง neurohormonal activation (sympathetic nervous system, renin-angiotensin-aldosterone 

system และ natriuretic peptides) ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลต่ิอการเกิด์พังผืู้ด์ในกล้ามเนื�อหัวใจ (cardiac adverse 

remodeling)

 - ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF; 

LVEF < 40%) ติลอด์กว่า 50 ปีิท่�ผู่้านมาจนถึึงปัิจจุบัน ได้์ม่การศึกษาวิจัยและพบว่าม่ยาหลายกลุ่มท่�สุ่ง

ผู้ลต่ิอการรักษาในด้์านการลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติและลด์การเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลในในกลุ่มผู้้้ป่ิวย 

HFrEF โด์ยยาหลักท่�ม่ปิระโยชัน์ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ ได้์แก่ (ติารางท่� 10.)

o Angiotensin – converting enzyme inhibitors (ACEI)

o Angiotensin II receptor blocker (ARB)

o Beta – blocker (BB)

o Mineralocorticoid receptor antagonist (MRA)

o Angiotensin receptor neprilysin inhibitor (ARNI)

o Isosorbide dinitrate และ hydralazine (ในผู้้้ป่ิวย African American)
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 นอกจากยากลุ่มท่�กล่าวไปิ ยากลุ่มอื�นๆ เช่ัน เช่ัน I
f
 – channel inhibitor และ digoxin อาจลด์

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยเฉัพาะบางกลุ่ม และสุามารถึลด์อัติราการนอนโรงพยาบาลได้์ 

 นอกจากน่� การรักษาด้์วยการใช้ัเค์รื�องกระตุ้ินไฟฟ้าชันิด์ cardiac resynchronization therapy 

ซึึ่�งคื์อ pacemaker ท่�ม่ biventricular pacing และกระตุิกไฟฟ้าหัวใจ (implantable cardioverter defibrillator) 

ร่วมกับการรักษาด้์วยยา สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวย HFrEF ได้์

 - ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบบ่บตัิวปิกติิ heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF; 

LVEF ≥50%): การรักษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวย HFpEF ถึึงปัิจจุบันยังไม่พบว่าม่การรักษาด้์วยยากลุ่มใด์ท่�จะ

สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�ได้์ ยากลุ่ม ARB คื์อ candesartan(14) หรือ MRA คื์อ 

spironolactone(15) อาจม่ปิระโยชัน์ต่ิอการลด์อัติราการเข้ารักษาตัิวในโรงพยาบาลได้์ ยาในกลุ่ม BB, 

ACEI, MRA, ARNI, extended release isosorbide mononitrate, Phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor 

นั�นไม่สุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ หรือลด์การรับเข้ารักษาตัิวแบบผู้้้ป่ิวยในกลุ่มผู้้้ป่ิวย HFpEF ได้์ 

การรักษาท่�แนะนำาในผู้้้ป่ิวยกลุ่มน่�คื์อ การใช้ัยาขับปัิสุสุาวะท่�พอเหมาะ และการค์วบคุ์มค์วามดั์นโลหิติ

ของผู้้้ป่ิวยให้เหมาะสุม ค์ำาแนะนำาเหล่าน่�เป็ินเพ่ยงค์ำาแนะนำาจากผู้้้เช่ั�ยวชัาญิหรือการศึกษาแบบ 

observational study เท่านั�น
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ตัารางท่ี่�	10. ติารางแสุด์งชันดิ์และขนาด์ยาท่�แนะนำาในผู้้้ป่ิวยภาวะหวัใจล้มเหลวชันดิ์เรื�อรังชันิด์ HFrEF 

(ดั์ด์แปิลงจาก Euro J of Heart Fail 2016;18(8):891-975.)

กลิุ�มยา ยา ขนาดยาเริ�มตั้น	
(มิลิลิิกร้ม)

ขนาดยาเป้าหมาย	
(มิลิลิิกร้ม)

ผลิข้างเค่ยง	

ACEI Captopril 6.25 t.i.d. 50 t.i.d. ภาวะไติวาย
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง
อาการไอ

Enalapril 2.5 b.i.d. 10 – 20 b.i.d. 

Lisinopril 2.5 – 5.0 o.d. 20 – 35 o.d. 

Ramipril 2.5 o.d. 10 o.d. 

ARB Candesartan 4 – 8 o.d. 32 o.d. ภาวะไติวาย
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้งLosartan 50 o.d. 150 o.d. 

Valsartan 40 b.i.d. 160 b.i.d 

BB Bisoprolol 1.25 o.d. 10 o.d. ภาวะหัวใจเติ้นชั้า

Carvedilol 3.125 b.i.d. 25 b.i.d. 

Metoprolol 
succinate

12.5 – 25 o.d. 200 o.d. 

Nebivolol 1.25 o.d. 10 o.d. 

MRA Spironolactone 25 o.d. 50 o.d. ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง

Eplerenone 25 o.d. 50 o.d. 

ARNI Sacubitril/valsartan 24/26 – 49/51 b.i.d. 97/103 b.i.d. ค์วามด์ันโลหิติติ�ำา
การแพ้แบบ 
angioedema
ภาวะโพแทสุเซึ่่ยมสุ้ง

I
f
	–	channel	
blocker	

Ivabradine 5 b.i.d. 7.5 b.i.d. 

ACEI = angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB = angiotensin-receptor blocker; BB = beta-blocker; 
MRA = mineralocorticoid receptor antagonist; ARNI = angiotensin receptor neprilysin inhibitor; 
b.i.d. = bis in die (วันละสุองเวลา); o.d. = omne in die (วันละค์รั�ง); t.i.d. = ter in die (วันละสุามเวลา)
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8. การรักษาผู้ปั่วยภาวะหัวใจลั้มเหลัวท่่ม่โรคปัอดอุดกั�นเร้�องรังเปั็นโรคร่วม 
 ในหัวข้อน่� ผู้้้เข่ยนขอกล่าวถึึงการใช้ัยากลุ่มต่ิางๆ สุำาหรับผู้้้ป่ิวยโรค์หัวใจล้มเหลวเรื�อรัง และข้อ

ค์วรระวังหากม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย 

8.1	ความก้งวลิเก่�ยวก้บการใช้ียา	Beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 ในปัิจจุบัน ในทางเวชัปิฏิิบัติิ แพทย์ยังม่ค์วามกังวล หรือเข้าใจว่าผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

เป็ินข้อห้ามในการใช้ัยากลุ่ม BB ค์วามกังวลดั์งกล่าว สุ่วนหนึ�งอาจเกิด์จากข้อม้ลในอด่์ติซึึ่�งเป็ินการใช้ั

ยา BB ชันิด์ไม่จำาเพาะ (nonselective BB) เช่ัน propranolol และ nadolol สุามารถึกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะ

ผิู้ด์ปิกติิทางการหายใจได้์ 

 ในภาวะปิกติิ beta-2 adrenergic receptor ท่�ทางเดิ์นหายใจ เมื�อถ้ึกกระตุ้ินจะทำาให้เกิด์ 

bronchodilatation ดั์งนั�นฤทธิ์�ของ beta-2 adrenergic receptor blocker ในยากลุ่ม nonselective BB 

อาจทำาให้เกิด์ bronchospasm ได้์ 

 การใช้ั beta-1 selective BB (หรือ เร่ยกอ่กอย่างว่า cardioselective BB) นั�นจะช่ัวยลด์โอกาสุ

การเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจ ตัิวอย่างยาในกลุ่ม cardioselective BB นั�นปิระกอบด้์วย metoprolol, 

bisoprolol, atenolol และ nebivolol เป็ินต้ิน ยากลุ่มน่�จะออกฤทธิ์�ต่ิอ B1 receptor เป็ินหลักซึึ่�งจะพบ

ได้์ท่�หัวใจ 

 ตัิวอย่างการศึกษาในร้ปิแบบ cohorts ซึึ่�งเปิร่ยบเท่ยบผู้ลของการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 4324 ค์น ท่�ใช้ัยา BB (ทั�งท่�เป็ินและไม่เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และได้์รับ BB ด้์วย indication 

ท่�แติกต่ิางกัน) โด์ยพบว่า ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์ beta-1 selective BB (เมื�อเท่ยบกับ nonselective BB) ม่การลด์ลง

ของ FEV1, FEV และ FEV1/FVC น้อยกว่า อย่างม่นัยยะสุำาคั์ญิโด์ยผู้ลการศึกษาท่�ได้์ ได้์ adjust ปัิจจัย

ต่ิางๆ ท่�ม่ผู้ลการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์แล้ว (ติารางท่� 11)(16)
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ตัารางท่ี่�	11. เปิร่ยบเท่ยบผู้ลของการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์ในผู้้้ป่ิวยท่�ใช้ัยา BB 

(ดั์ด์แปิลงจาก Br J Clin Pharmacol. 2014 Jan;77(1):190-200)

Effect,	adjusted 95%	CI P	value*

FEV1
		No	use
		Nonselective	BB	
		Beta-1	selective	BB	

Reference
-198 ml
-118 ml

-301, -96
-137, -78

<0.001
<0.001

FVC
		No	use
		Nonselective	BB	
		Beta-1	selective	BB	

Reference
-223 ml
-167 ml

-367, -79
-222, -111

0.001
<0.001

VEV1/FVC
		No	use
		Nonselective	BB	
		Beta-1	selective	BB

Reference
-1.38%
+0.12 ml

-2.27,-0.13
-0.41, 0.65

0.048
<0.654

 โด์ยสุรปุิ เราอาจพจิารณาใช้ัยา BB ให้กับผู้้้ป่ิวยภาวะหวัใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรังร่วม

ด้์วยได้์ แต่ิค์วรเลือกใช้ัยา BB ท่�เป็ิน beta-1 selective (ติารางท่� 12.) และเฝ้้าระวังอาการแทรกซ้ึ่อน

อย่างใกลชิ้ัด์ กรณ่ท่�ห้ามใช้ัคื์อในขณะท่�ผู้้้ป่ิวยนั�นม่ภาวะกำาเริบแบบรนุแรง เช่ัน active wheezing ซึ่ึ�งอาจ

จำาเป็ินต้ิองม่การชัะลอการใช้ั BB เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงในการทำาให้อาการทางการหายใจกำาเริบแย่ลง
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ตัารางท่ี่�	12. ติารางแสุด์งชันิด์ของยา beta - blocker

ชีนิด การออกฤที่ธิิ� ยา แนะนำาให้ใชี้ใน	HFrEF

Beta-1	selective	BB

“Cardioselective”

β
1
 receptors Atenolol No

Esmolol No

Metoprolol Yes (เฉัพาะ metoprolol succinate)

Bisoprolol Yes

Nebivolol Yes

Nonselective

Beta-Blocker	

β
1 
receptors, β

2 

receptors 

Propranolol No

Nadolol No

Timolol No

β
1
 receptors, β

2
 

receptors, α
1
 receptor 

carvedilol Yes

หมายเหตุิ 
- β1 receptors พบท่�หัวใจ หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� heart rate และ contractility
- β2 receptors พบได้์ท่�กล้ามเนื�อเร่ยบ เช่ัน หลอด์ลม หลอด์เลือด์ ทางเดิ์นอาหาร กระเพาะปัิสุสุาวะและกล้ามเนื�อ

มด์ล้กท่�หลอด์ลม หากถ้ึกกระตุ้ินจะม่ฤทธิ์� bronchodilator ท่�หลอด์เลือด์ หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� vasodilate  
- α1 receptor พบท่�กล้ามเนื�อเร่ยบเช่ัน หลอด์เลือด์ ท่อไติ ม่านติา ท่�หลอด์เลือด์หากถ้ึกกระตุ้ิน จะม่ฤทธิ์� vasoconstrict

8.2	ผลิการศึกษ์าเก่�ยวก้บการใช้ียา	beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 จากการศึกษาพบว่า การใช้ัยา BB ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง (ท่�ม่หรือไม่ม่ภาวะหัวใจล้ม

แหลว) นั�นยังสุามารถึลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ และการกำาเริบของปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังได้์(17-18)

 - การศึกษาในร้ปิแบบ retrospective ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจำานวน 256 ค์นท่�ม่ภาวะ

หัวใจขาด์เลือด์ หรือ ภาวะหัวใจล้มเหลว โด์ยพบว่าการใช้ั BB ไม่เป็ินค์วามเสุ่�ยง ในการทำาให้ผู้้้ป่ิวยม่ 

COPD exacerbation ท่�สุำาคั์ญิในทางติรงกันข้าม ผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ BB กลับม่ COPD exacerbation ท่�น้อย

กว่าด้์วย odd ratio 0.27 (95% CI 0.15-0.50, p <0.001)(19)

 - การศึกษาในร้ปิแบบ meta-analysis โด์ย Cochrane ท่�รวบรวม 22 งานวิจัยท่�ศึกษาการใช้ั  

Beta-1 selective BB ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ยคั์ด์เฉัพาะการศึกษาในร้ปิแบบ randomized 

control trial เท่านั�น พบว่าการใช้ั Beta-1 selective BB ไม่ผู้ลกับอาการ หรือการนอนโรงพยาบาลของ

ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง(20)
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 สุ่วนกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวนั�นม่การศึกษาจำาเพาะอย่้

จำากัด์ มักมุ่งศึกษาการทำางานของปิอด์ ค่์า NT-proBNP, LVEF ค่์าวัด์สุมรรถึภาพทางกาย และคุ์ณภาพ

ช่ัวิติผู้้้ป่ิวยมากกว่าอัติราการเสุ่ยช่ัวิติ

 - การศึกษาชืั�อ CIBIS-ELD ซึึ่�งเป็ินการศึกษาในร้ปิแบบ randomized control trial ในผู้้้ป่ิวย 

HFrEF ท่�อายุมากกว่า 65 ปีิและยังค์งม่อาการภาวะหัวใจล้มเหลว (โด์ยท่�อาจม่หรือไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรังก็ได้์) จำานวน 883 พบว่าการใช้ั bisoprolol ซึึ่�งเป็ิน beta-1 selective BB ม่ผู้ลต่ิอ FEV1 น้อยกว่า 

carvedilol ซึึ่�งเป็ิน non-selective BB โด์ยม่ค์วามแติกต่ิางของการเปิล่�ยนแปิลง FEV1-50	ml	(-95	to	

-4ml),	p=0.03 และ ยังพบ bisoprolol สัุมพันธ์์กับผู้ลข้างเค่์ยงทางระบบทางเดิ์นหายใจน้อยกว่า (10%	

vs	4%,	p<0.001)(21)

 แม้การให้ยา BB ในผู้้้ปิ่วยท่�ม่ HFrEF และโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจะไม่ม่การศึกษาเฉัพาะเรื�อง

อัติราการเสุ่ยช่ัวิติแต่ิติามหลักฐานเท่าท่�ม่ อาจแปิลผู้ลได้์ แม้การใช้ั BB จะทำาให้ค่์า FEV1 ลด์ลง แต่ิการ

ใช้ัยาในกลุ่ม beta-1 selective BB นั�นปิลอด์ภัยต่ิอโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง และให้ปิระโยชัน์ต่ิอภาวะหัวใจ

ล้มเหลวท่�ม่การบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ ไม่แติกต่ิางกันในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ หรือไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

 หากเราสัุงเกติชันิด์ของยา BB ท่�แนะนำาให้ใช้ัในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบ HFrEF นั�น จะ

เป็ินยาในกลุ่ม cardioselective BB ทั�งสิุ�นยกเว้น carvedilol ท่�เป็ิน nonselective BB ทั�งน่� ระดั์บค์วาม

จำาเพาะต่ิอ Beta-1 (beta 1/ beta 2 selectivity) ก็ม่ค์วามแติกต่ิางกัน (ติารางท่� 13.) แต่ิค์วามสุำาคั์ญิทาง

ค์ลินิกอาจเกิด์ขึ�นเฉัพาะเมื�อใช้ัในปิริมาณท่�สุ้ง

ตัารางท่ี่�	13. ค์วามแติกต่ิางของค์วามจำาเพาะต่ิอ Beta-1 ของยา BB ชันิด์ต่ิางๆ

(ดั์ด์แปิลงจาก J Am Coll Cardiol 2009;54:1491-9.)

ชี่�อยา Beta	1/	beta	2	

selectivity

ฤที่ธิิอ่�น	ๆ

Carvedilol	 1 Alpha-1 agonism

Metoprolol 74

Bisoprolol 103

Nebivolol 321 Beta-2,3 agonism (endothelium)

8.3	ผลิการศึกษ์าเก่�ยวก้บการใช้ียา	ACEI/ARB	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

 การใช้ัยากลุ่ม ACEI/ARB อาจพิจารณา ARB ก่อนการใช้ั ACEI ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

ท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลว เนื�องจากยากลุ่ม ACEI ม่ผู้ลข้างเค่์ยงของยาท่�ไม่พึงปิระสุงค์์คื์อ อาการไอ ซึึ่�ง

อาจนำามาซึึ่�งค์วามลำาบากในการแยกอาการจากโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเอง
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 ม่การศึกษาแบบ retrospective cohort ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังสัุญิชัาติิไต้ิหวันจำานวน 

12,452 ค์น (ท่�ม่หรือไม่ม่ภาวะหัวใจล้มแหลว) ท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ในการใช้ัยากลุ่ม ACEI/ARB เมื�อเท่ยบการใช้ั

ยา ACEI กับ ARB หลังจากติิด์ติามผู้้้ป่ิวย 6-11 ปีิ พบว่ายา กลุ่ม ARB ม่ภาวะปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังกำาเริบ

น้อยกว่า และม่อัติราการเสุ่ยช่ัวิติท่�น้อยกว่ากลุ่ม ACEI อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(22) 

 เช่ันเด่์ยวกับยากลุ่ม BB ปัิจจุบันไม่ม่การทำาศึกษาในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวโด์ยติรงเฉัพาะ

เรื�องอัติราการเสุ่ยช่ัวิติแต่ิติามหลักฐานเท่าท่�ม่ อาจแปิลผู้ลได้์ว่ายากลุ่ม ACEI และ ARB ให้ปิระโยชัน์

ต่ิอภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่การบ่บตัิวผิู้ด์ปิกติิ ไม่แติกต่ิางกันในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ หรือ ไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

8.4	การใช้ียา	ivabradine	ในผู้ป่วยท่ี่�ไม�สามารถิใช้ี	beta	–	blocker	(BB)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยภาวะ

ห้วใจ้ล้ิมเหลิวท่ี่�ม่โรคปอดอุดก้�นเร่�อร้งร�วมด้วย

 ยา ivabradine นั�นสุามารถึลด์อัติราการเต้ินหัวใจ โด์ยกด์การทำางานของ SA node ผู่้าน funny 

current (I
f
) channels  โด์ยติรง ไม่ผู่้าน adrenergic receptor ดั์งนั�น จึงไม่ต้ิองกังวลเรื�องของ be-

ta-adrenergic blockage ท่�อาจทำาเกิด์ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจ จากการให้ยากลุ่ม BB 

 ม่การศึกษาแบบ randomized control trial ท่�ปิระเทศอ่ยิปิต์ิในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 

พบว่าการให้ ivabradine ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง สุามารถึลด์อัติราการเต้ินของหัวใจเฉัล่�ยจาก 98 

เป็ิน 72 bpm เมื�อเท่ยบกับยาหลอก และยังเพิ�มสุมรรถึภาพทางกายให้กับผู้้้ป่ิวยได้์อ่กด้์วย(23)

 นอกจากน่�การศึกษาจาก SHIFT study ท่�ด้์ปิระสิุทธิ์ภาพของยา ivabradine ในผู้้ป่้ิวยภาวะหวัใจ

ล้มเหลวโด์ยติรงยังพบว่า การให้ยา ivabradine ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่ภาวะร่วมเป็ินโรค์ปิอด์

อุด์กั�นเรื�อรังนั�นปิลอด์ภัย ดั์งนั�นการพิจารณาให้ยากลุ่ม ivabradine ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมกับ

โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังจึงเป็ินอ่กทางเลือกหนึ�ง โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ผู้ลข้างเค่์ยงทางการหายใจจากการ

ใช้ั BB

8.5	การใช้ียาขยายหลิอดลิมกลุิ�ม	Beta2	–	agonist	(B2A)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้ง

ท่ี่�ม่ภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 เนื�องจากเราทราบว่าการม่ sympathetic activity ท่�สุ้งนั�นทำาให้วงจรอุบาทว์ของภาวะหัวใจล้ม

เหลวนั�นแย่ลง แต่ิในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง บางค์รั�งจำาเป็ินต้ิองใช้ัยากลุ่ม B2A เพื�อขยายหลอด์ลม 

ซึึ่�งจะสุ่งผู้ลกระตุ้ิน sympathetic activity ซึึ่�งอาจทำาให้ภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลงได้์

 จากสุมมติิฐานดั์งกล่าวจึงเป็ินท่�มาของการศึกษาต่ิางๆ ท่�ให้ผู้ลแติกต่ิางกัน ทั�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยง

ต่ิอโรค์หัวใจและหลอด์เลือด์และไม่พบค์วามเสุ่�ยง และปัิจจุบันยังไม่ม่การศึกษาแบบ randomized con-

trol trial ท่�ศึกษาผู้ลของ B2A ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นร่วมด้์วยโด์ยเฉัพาะ ข้อม้ล

ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ใช้ัยา B2A เช่ัน 

 - ในปีิ 2011 ม่การศึกษาแบบ retrospective cohort ในกลุ่มท่�ผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังและ

โรค์หอบหืด์ท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้์วย เพื�อด้์ถึึงผู้ลของการใช้ัยา B2A การศึกษาทำาในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 1294 ค์น ซึึ่�งม่ผู้้้ป่ิวยทั�งสิุ�น 288 ค์นใช้ั B2A (เป็ินโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร้อยละ 34 และหอบหืด์
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ร้อยละ 20) เมื�อติิด์ติามอาการไปิเฉัล่�ย 3ปีิ พบว่าผู้้้ป่ิวยในกลุ่มท่�ใช้ั B2A เสุ่ยช่ัวิติมากกว่ากลุ่มท่�ไม่ได้์

ใช้ัอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึติิิ (35% vs 26%, p = 0.004) โด์ยเปิน็ท่�น่าสัุงเกติว่าลักษณะของผู้้้ป่ิวยในสุอง

กลุ่มนั�นไม่เท่ากัน ทำาให้ต้ิองแปิลผู้ลอย่างระมัด์ระวัง(24)

 - ปีิ 2016 จึงม่การต่ิพิมพ์การศึกษาแบบ randomized control trial ชืั�อ SUMMIT เพื�อด้์ผู้ลของ 

B2A รวมถึึง inhaled corticosteroid (ICS) ในผู้้้ป่ิวยปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจสุ้ง (ปิระวัติิ

โรค์หัวใจขาด์เลือด์ หลอด์เลือด์หัวใจต่ิบ หลอด์เลือด์ในสุมองขาด์เลือด์ โรค์หลอด์เลือด์แด์งสุ่วนปิลาย

ขาด์เลือด์ หรือม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจ คื์อ อายุตัิ�งแต่ิ 60 ปีิขึ�นไปิ ได้์รับยาอย่างน้อย 2 ชันิด์เพื�อรักษา

โรค์ค์วามดั์นโลหิติสุ้ง เบาหวาน ไขมันโลหิติสุ้ง และโรค์หลอด์เลือด์แด์งสุ่วนปิลายขาด์เลือด์) การศึกษา

ทำาในผู้้้ป่ิวย 16,590 ค์นแบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ิน 4 กลุ่ม คื์อกลุ่มท่�ได้์  ยาเปิล่า (placebo), B2A, ICS และ 

ยาผู้สุมระหว่าง B2A กับ ICS เมื�อติิด์ติามอาการโด์ยม่ค่์ามัธ์ยฐาน 1.8 ปีิ ไม่พบค์วามแติกต่ิางในอัติรา

การเสุ่ยช่ัวิติในทั�ง 4 กลุ่ม รวมถึึงไม่พบค์วามแติกติ่างการเกิด์โรค์ทางหัวใจและหลอด์เลือด์ท่�เพิ�มขึ�น

ระหว่างกลุ่มเช่ันกัน การศึกษาน่�จึงสุรุปิได้์ว่าการใช้ั B2A นั�นปิลอด์ภัยในค์นท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงโรค์หัวใจ แต่ิ

ข้อค์วรสัุงเกติคื์อ การศึกษาน่�ไม่รวมผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่ EF น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือม่ 

NYHA class IV ซึึ่�งทำาให้ไม่สุามารถึแปิลค์วามในกลุ่มผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวได้์(25)  

8.6	การใช้ีการฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิ	(rehabilitation)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอุดก้�นเร่�อร้งท่ี่�ม่ภาวะ

ห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพของผู้้้ป่ิวยหลังเข้ารับการรักษาด้์วยโรค์ทางปิอด์และหัวใจนั�น เป็ินอ่กหนึ�ง

วิธ่์ท่�สุำาคั์ญิในการรักษาผู้้้ป่ิวย แต่ิในทางปิฏิิบัติิอาจถ้ึกละเลย เนื�องจากการเข้าถึึงท่มสุหสุาขาอย่างทั�ว

ถึึง หรือค์วามร้้ค์วามเข้าใจของแพทย์ในเรื�องน่� 

 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพนั�นม่หลายองค์์ปิระกอบและเป็ินการด้์แลผู้้้ป่ิวยแบบองค์์รวม การฟ้�นฟ้

สุมรรถึภาพนั�นไม่จำาเป็ินต้ิองเริ�มหลังจากกลับบ้านแล้วแต่ิสุามารถึเริ�มต้ินได้์ตัิ�งแต่ิเป็ินผู้้้ป่ิวยใน โด์ยเริ�มจาก

พื�นฐานการใช้ัยาและปิฏิิบัติิตัิวทั�วไปิ ฝึ้กออกกำาลังกายเท่าท่�ทนไหว จากนั�นจึงสุานต่ิอแบบผู้้้ป่ิวยนอก 

 จากการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�เข้ารับการรักษาฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางหัวใจ ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้ม

เหลวพบว่าม่ปิระโยชัน์ในการลด์การรับเข้ารักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน ลด์อาการเหนื�อย เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ และ 

เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย(26)  สุ่วนด้์านการรักษาฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางปิอด์ในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง

นั�น ให้ผู้ลท่�ค์ล้ายค์ลึงกันในด้์านลด์อาการ และเพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ แต่ิปิระสิุทธิ์ภาพในด้์านการลด์อัติรา

การเสุ่ยช่ัวิตินั�นยังค์ลุมเค์รือ(27)  

 ในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินทั�งภาวะหวัใจลม้เหลวและโรค์ปิอด์อดุ์กั�นเรื�อรังร่วมกัน ได์ม่้การทำาการศกึษา

แบบ randomized control trial ในกลุ่มผู้้้ป่ิวย 112 ค์นโด์ยทำากายภาพบำาบัด์ท่�บ้านผู่้านการใช้ัเทค์โนโลย่ 

tele – rehabilitation home – based program  เมื�อเท่ยบกับไม่ใช้ักายภาพบำาบัด์ แล้วติิด์ติามอาการไปิ 

4 เดื์อน ได้์ผู้ลว่าการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพนั�นสุามารถึพัฒินาคุ์ณภาพช่ัวิติ ลด์อาการ และลด์อัติราการเข้า

รับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยในได้์ด่์กว่าเมื�อเท่ยบกับกลุ่มท่�ไม่ได้์กายภาพบำาบัด์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิ(28)  
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 การฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพในผู้้้ป่ิวย 2 โรค์น่�ค่์อนข้างค์ล้ายค์ลึงกัน ต่ิางกันเฉัพาะในรายละเอ่ยด์บาง

อย่างเช่ัน การฝึ้กการหายใจในผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเพื�อลด์การคั์�งของอากาศในปิอด์ การใช้ัยาพ่น

เพิ�มเติิม นอกจากนั�นแล้วจะค์ล้ายค์ลึงกันสุามารถึด้์สุรุปิการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพอย่างย่อ ดั์งติารางท่� 14.

ตัารางท่ี่�	14. ติารางเปิร่ยบเท่ยบค์วามแติกต่ิางระหว่างการฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพทางปิอด์และหัวใจ

ห้วข้อ	 การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิที่างปอด การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิที่างห้วใจ้

ข้อบ�งช่ี�	 โรค์ปิอด์เรื�อรังท่�ขัด์ขวางการใช้ัช่ัวิติปิระจำาวัน 
ของผู้้้ป่ิวย เช่ัน โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง 
(COPD) 
โรค์ปิอด์ขยายตัิวบกพร่อง (restrictive lung 
disease)

ผู้้้ป่ิวยโรค์หัวใจขาด์เลือด์เฉ่ัยบพลัน
ผู้้้ป่ิวยผู่้าตัิด์เก่�ยวกับหัวใจ หลอด์เลือด์หัวใจ 
ลิ�นหัวใจ ภาวะหัวใจผิู้ด์ปิกติิแต่ิกำาเนิด์
ผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว

ประสิที่ธิิผลิ	 ลด์อาการเหนื�อย 
เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ (Quality of life)
เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย 
ลด์การรับเข้ารับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน

ลด์อาการเหนื�อย 
เพิ�มคุ์ณภาพช่ัวิติ (Quality of life)
เพิ�มสุมรรถึภาพทางกาย 
ลด์การรับเข้ารับการรักษาแบบผู้้้ป่ิวยใน
ลด์อัติราการเสุ่ยช่ัวิติ 

สถิานท่ี่�ที่ำาฟ้ั�นฟูั
สมรรถิภาพิ
ท่ี่�พิิสูจ้น์ว�าได้ผลิ

ค์ลินิกฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพ
บ้าน (telehealth medicine)

ค์ลินิกฟ้�นฟ้สุมรรถึภาพ
บ้าน (telehealth medicine)

องค์ประกอบของ
การฟ้ั�นฟูัสมรรถิภาพิ

Aerobic training/endurance training
– ตัิ�งเป้ิาหมายค์วามเข้มข้นท่�มากกว่าร้อยละ 
60 work rate 
Resistance training 
ปิรับยาให้ถึึงปิริมาณเป้ิาหมายติาม
แนวทาง GOLD  
การให้การศึกษาเก่�ยวกับการปิรับเปิล่�ยน
พฤติิกรรมปิระจำาวัน 
การฝึ้กวิธ่์การหายใจ และพัฒินากล้ามเนื�อ
หายใจ 
การสุนับสุนุนด้์านจิติใจและสัุงค์ม 
ให้ค์ำาปิรึกษาโภชันาการ 

Aerobic training/endurance training
– ตัิ�งเป้ิาอัติราการเต้ินหัวใจร้อยละ 60-80 
ของค่์าสุ้งสุุด์
Resistance training 
ปิรับยาให้ถึึงปิริมาณเป้ิาหมายติาม GDMT 
การให้การศึกษาเก่�ยวกับการปิรับเปิล่�ยน
พฤติิกรรมปิระจำาวัน 
การฝึ้กวิธ่์การหายใจ และพัฒินา
กล้ามเนื�อหายใจ 
การสุนับสุนุนด้์านจิติใจและสัุงค์ม 
ให้ค์ำาปิรึกษาโภชันาการ

ปริมาณแลิะ
เวลิาการร้กษ์า	

3 ค์รั�งต่ิอสัุปิด์าห์ ขั�นติำ�า 20 ค์รั�ง
(6-9 สัุปิด์าห์) 

3 ค์รั�งต่ิอสัุปิด์าห์ ขั�นติำ�า 36 ค์รั�ง 
(12 สัุปิด์าห์) 

GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; GDMT = guideline directed medical therapy
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8.7	การใช้ี	continuous	positive	airway	pressure	(CPAP)	ในการร้กษ์าผู้ป่วยโรคปอดอดุก้�นเร่�อร้ง

ท่ี่�ม่ภาวะห้วใจ้ล้ิมเหลิว

 การใช้ั CPAP นั�นม่ข้อบ่งช่ั�ในผู้้้ป่ิวยหลายกลุ่มและสุถึานการณ์ โด์ยหลักจะมุ่งเน้นไปิยังผู้้้ป่ิวย

ท่�ม่ภาวะหยุด์หายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea หรือ OSA) การศึกษาพบว่า การใช้ั non-in-

vasive positive pressure ventilation (NIPPV) ปิระกอบด้์วย CPAP หรือ bilevel positive airway pres-

sure (BiPAP) ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�หายใจเร็ว หรือ ม่ปิริมาณออกซิึ่เจนติำ�า (SpO2 น้อยกว่าร้อย

ละ 90) จะสุามารถึลด์การต้ิองใสุ่ท่อช่ัวยหายใจผู้้้ป่ิวยได้์

 การใช้ั CPAP ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวนั�น หากผู้้้ป่ิวยม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังร่วมด้์วย ก็จะ

ช่ัวยให้กำาจัด์ภาวะค์าร์บอนได์ออกไซึ่ด์์คั์�งได้์ (hypercapnia) 

 

9. บัทสรุปั
 จากข้อม้ลท่�ได้์นำาเสุนอจะพบว่าภาวะหัวใจล้มเหลว เก่�ยวข้องกับโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง โด์ย

สุามารถึพบร่วมกันได้์บ่อยๆ ซึึ่�งอาจทำาให้การวินิจฉััยม่ค์วามลำาบาก เนื�องจากม่อาการนำาท่�ค์ล้ายกัน 

คื์ออาการเหนื�อย 

 การติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการต่ิางๆ ม่ค์วามค์ลาด์เค์ลื�อนในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ทั�ง 2 ร่วมกัน สุำาหรับ

การวินิจฉััยโรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว ด้์วยการวัด์สุมรรถึภาพปิอด์นั�น ค์วรให้

ค์วามสุำาคั์ญิกับการสุ่งติรวจเมื�อผู้้้ป่ิวยไม่ม่ภาวะนำ�าเกิน เพราะอาจทำาให้เกิด์ผู้ล false positive ได้์ 

 ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชันิด์ HFrEF การท่�ผู้้้ป่ิวยม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรังเป็ินโรค์ร่วมนั�น 

ไม่ใช่ัข้อห้ามในการใช้ั ยากลุ่ม BB ซึึ่�งเป็ินหนึ�งในการรกัษาหลักของ HFrEF แติต้่ิองใช้ัด้์วยค์วามระมดั์ระวงั 

และเลือกใช้ั BB ท่�เป็ิน Beta-1 selective BB เช่ัน bisoprolol metoprolol และ nebivolol

 ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวชันิด์ HFrEF ท่�ไม่สุามารถึทนการใช้ัยา BB ไม่ว่าด้์วยสุาเหตุิใด์ก็ติาม 

(รวมทั�งอาการทางระบบทางเดิ์นหายใจ) หรือได้์ขนาด์สุ้งสุุด์แล้ว ก็ยังม่อาการและม่ heart rate ท่�สุ้ง 

(เกิน 70 bpm) อาจพิจารณาใช้ัยา ivabradine ซึึ่�งสุามารถึลด์ heart rate ได้์โด์ยไม่ผู่้าน beta adrenergic 

receptor

 หากด้์ติามแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ ทั�งสุำาหรับผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลว หรือผู้้้ป่ิวยโรค์ปิอด์อุด์กั�น

เรื�อรัง ต่ิางกล่าวเหมือนกันว่าการม่โรค์ร่วมดั์งกล่าว ไม่ใช้ัข้อบ่งช่ั�ในการรักรักษาท่�แติกต่ิางจากเดิ์ม เช่ัน

ในผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจล้มเหลวท่�ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง ก็ค์วรได้์รับการรักษาเช่ันเด่์ยวกับผู้้้ป่ิวยภาวะหัวใจ

ล้มเหลวท่�ไม่ม่โรค์ปิอด์อุด์กั�นเรื�อรัง แต่ิม่ข้อค์วรระวังต่ิางๆ ดั์งท่�กล่าวไปิ 
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